
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAÇÃO 3.3.2. - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA 

TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS 

(N.º 05/ Operação 3.3.2/ 2022)  

Instalação de Painéis Fotovoltaicos – Next Generation 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Objetivos 

As candidaturas apresentadas devem prosseguir os seguintes objetivos: 

a. Melhorar as condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores; 

b. Contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas do setor agrícola 

e da transforação e comercialização dos produtos agrícolas; 

c. Aumentar a sustentabilidade energética das empresas de transformação e comercialização 

dos produtos agrícolas através da produção de energia a partir de fonte renovável, 

nomeadamente a energia solar fotovoltaica. 

 

Tipologias das Intervenções a Apoiar  

São elegíveis os projetos de investimento que tenham um custo total elegível apurado superior ou 

igual a 10.000,00€ e igual ou inferior a 200.000,00€, por candidatura. 

 

Área Geográfica Elegível 

Todo o território do Continente. 

 

Dotação Orçamental 

A dotação orçamental é de 20.000.000,00€. 

 

Candidaturas Admitidas 

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário. 

Apenas são elegíveis os investimentos que sejam executados após a data de apresentação da 

candidatura. 

É aplicável o princípio previsto no art.º 60º Cláusula de Evasão do Regulamento (UE) nº 1306/2013, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, que dispõe: “Sem prejuízo de 

disposições específicas, não é concedida qualquer vantagem ao abrigo da legislação agrícola 

sectorial a pessoas singulares ou coletivas relativamente às quais se conclua terem sido criadas 



   

 

artificialmente as condições requeridas para obter tais vantagens, contrariamente aos objetivos da 

referida legislação”. 

 

Condições de Acesso dos Beneficiários 

• Devem estar legalmente constituídos e cumprir condições legais ao exercício da 

respetiva atividade, diretamente relacionadas com a natureza do investimento; 

• Apresentarem situação tributária (AT) e contributiva (SS) regularizada; 

• Apresentarem situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do 

financiamento do FEADER ou do FEAGA, ou terem constituído garantia a favor do 

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (I.P.); 

• Apresentarem sistema de contabilidade organizada ou simplificada nos termos da 

legislação em vigor; 

• Ser detentor de uma unidade agroindustrial e ser apresentado documento, atualizado, 

relativo ao licenciamento (comercial ou industrial) a que a unidade está obrigada. 

 

Apoio 

• 45% do investimento total elegível nas regiões menos desenvolvidas e nas zonas com 

condicionantes naturais ou outras específicas, ou; 

• 35% do investimento total elegível nas outras regiões. 

Apoio concedido assume a forma de subvenção não reembolsável, até ao limite máximo de 

150.000,00 € de apoio por beneficiário. 

 

Apresentação de Candidaturas 

A data-limite para apresentação de candidaturas a esta medida é 24.JANEIRO.2023. 

 

  



   

 

Despesas elegíveis 

Apenas são elegíveis os equipamentos/ materiais associados à instalação fotovoltaica, tais 

como: 

• Painéis fotovoltaicos; 

• Inversores; 

• Estruturas de suporte ou cablagem de ligação; 

• Custos de instalação. 

Despesas apresentadas em documento de avaliação/ diagnóstico das necessidades energéticas 

que se pretende colmatar, efetuado por técnico reconhecido pela DGEG (Direção de Energia e 

Geologia). 

O custo total elegível é determinado pelo produto do custo unitário do watt pela potência total 

instalada dos painéis fotovoltaicos a adquirir (kWp). O custo unitário do watt corresponde a 

1,35€. 

Não é necessário a apresentação de orçamentos. 

Salienta-se que, tratando-se de investimento destinado a aumentar a sustentabilidade 

energética das empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas, através da 

produção de energia a partir de fonte renovável, designadamente, energia solar fotovoltaica, 

não pode o mesmo ser utilizado para o financiamento de áreas de negócio paralelas às 

atividades de transformação e comercialização dos produtos agrícolas, como seja a produção de 

energia elétrica e sua posterior injeção e venda às redes elétricas. Assim, devem ser 

adequadamente avaliadas as necessidades de produção e o seu dimensionamento em função 

das especificidades de cada unidade agroindustrial. Tal não obsta a que seja possível a injeção 

de excedentes na rede em alturas em que não existe utilização da energia produzida pela 

instalação para autoconsumo.  

 

Despesas não elegíveis 

Não é considerado elegível: 

• Despesas gerais. 

• Baterias de armazenamento. 



   

 

Critérios de seleção 

LOC – Localização do investimento: A candidatura será pontuada tendo em conta a localização do 

investimento (>50%), da seguinte forma: 

• Territórios vulneráveis reconhecidos nos termos da Portaria n.º 301/2020 de 24 de 

dezembro, que identifica as freguesias que apresentam maior suscetibilidade e 

perigosidade de incêndio rural – 20 pontos. 

• Zona desfavorecida de montanha – 15 pontos. 

• Outras zonas desfavorecidas e outras zonas menos desenvolvidas – 10 pontos. 

• Outras situações – 0 pontos. 

GCESF – Grau de Cobertura por Energia Solar Fotovoltaica: A candidatura será pontuada em função 

do peso relativo dos consumos energéticos cobertos por energia produzida através dos painéis 

fotovoltaicos instalados e a instalar, nos consumos energéticos totais da unidade agroindustrial no 

ano de 2021, ponderado da seguinte forma: 

• > 80% - 20 pontos; 

• > 60 e até 80% - 15 pontos; 

• > 40 e até 60% - 10 pontos; 

• > 20 e até 40% - 5 pontos; 

• Outras situações – 0 pontos. 

MP – Modo de Produção: A candidatura será pontuada quando for apresentada por operador sujeito 

a controlo por referenciais específicos, no setor do investimento, ponderado da seguinte forma: 

• Operador submetido a controlo em Modo de Produção Biológico ou controlo DOP/ IGP – 20 

pontos; 

• Outras situações – 0 pontos. 

AF – Autonomia Financeira: A candidatura será pontuada com base no peso dos capitais próprios no 

ativo líquido da empresa, ponderado da seguinte forma: 

• > 30% - 20 pontos; 

• > 25% e até 30% - 15 pontos; 

• > 20 e até 25% - 10 pontos; 

• Outras situações – 0 pontos. 

 

https://files.dre.pt/1s/2020/12/24900/0002500048.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/12/24900/0002500048.pdf


   

 

Documentos necessários: 

• Dados de Acesso ao PDR2020; 

• Dados de Acesso ao IFAP; 

• Declaração das Finanças sobre o regime de IVA (quando o candidato pretende a sua 

elegibilidade); 

• Certidão Permanente; 

• Declaração de Início de Atividade; 

• Certificado PME, emitido pelo IAPMEI; 

• IES dos 3 últimos exercícios económicos; 

• Documento relativo ao licenciamento da unidade (comercial ou industrial), 

devidamente atualizado; 

• Documentos (faturas) que comprovem os consumos energéticos no ano de 2021; 

• Documento de avaliação/ diagnóstico das necessidades energéticas que se pretende 

colmatar, elaborado por técnico reconhecido pela DGEG (Direção Geral de Energia e 

Geologia); 

• Apresentar de forma detalhada, a necessidade de instalação dos painéis fotovoltaicos, 

relativamente aos quais devem ser indicados todos os elementos que caraterizam a 

instalação: 

o Nº de painéis e potência nominal unitária (w); 

o Potência instalada (kWp); 

o Energia elétrica (kWh) produzida a partir dos mesmos. 

 

 


